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Evaluate the usefulness of research using a passenger  

vehicle simulator to verify the application  

of the eco-driving guidelines by drivers 

 
The article presents an analysis and assessment of the tests suitability of using advanced passenger cabin 

vehicle simulator to verify the application of using eco-driving guidelines by drivers. The guidelines that make 

up the style of the vehicles driving in an environmentally friendly way and the present requirements for obtaining 

a new license B category will discussed. 

This article contains proposition of example training program that use the high class vehicle simulator for 

effective teach and verify the eco-driving guidelines for future students of driver training centers. 
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Ocena przydatności badań wykorzystujących symulator samochodowy  

do weryfikacji stosowania przez kierowców wytycznych eco-drivingu 
 

W artykule przedstawiono analizę i ocenę przydatności badań wykorzystujących zaawansowany symulator 

kabinowy pojazdu do weryfikacji zastosowania przez kierowców wytycznych związanych z eco-drivingiem. 

Omówione zostały zasady jazdy wchodzące w skład stylu prowadzenia pojazdu w sposób przyjazny środowisku 

oraz obecne wymogi związane z uzyskaniem nowego prawa jazdy kategorii B. 

Artykuł zawiera także propozycje przykładowego programu szkolenia wykorzystujacego wysokiej klasy 

symulator samochodowy w celu skutecznego nauczenia oraz zweryfikowania stosowania wytycznych  

eco-drivingu przez przyszłych adeptów ośrodków szkolenia kierowców. 

Słowa kluczowe: eco-driving, symulator, program szkoleń, prawo jazdy, rzeczywistość wirtualna, styl jazdy 

 

1. Eco-driving w Polsce 

Pojęcie eco-drivingu stało się w Polsce na prze-

strzeni ostatnich lat tematem bardzo popularnym, 

m.in. w związku z wysokimi cenami paliw oraz 

prowadzeniem akcji prospołecznych mających na 

celu uświadomienie kierowców w kwestii ekono-

micznej eksploatacji pojazdów. Dopiero od 2015 

roku formalnie wprowadzono nowe wymogi 

uwzględniające wytyczne związane z eco-

drivingiem dla osób ubiegających się o prawo jaz-

dy. Wprowadzone wytyczne były spowodowane 

pojawieniem się Dyrektywy Unijnej 2012/36/WE, 

dlatego wprowadzono w prawie polskim nowe 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 09.05.2014 poz. 594 w odniesieniu do no-

wych zadań egzaminacyjnych. Głównymi zmiana-

mi są dwa następujące zapisy: 

 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej 

jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowe-

go przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy 

kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kate-

gorii B i B+E osoba egzaminowana powinna 

dokonywać zmiany biegu na wyższy w momen-

cie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obro-

tów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny 

być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h;  

w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy 

osoba egzaminowana powinna utrzymywać 

prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego 

pola pracy oznaczonego na obrotomierzu po-

jazdu egzaminacyjnego, 

 Korzystanie z momentu obrotowego silnika 

podczas hamowania – stosowanie hamowania 

silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu pań-

stwowego przeprowadzanego w zakresie prawa 

jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D i D+E). 

Obecnie ze względu na brak w powszechnym 

użyciu dodatkowych układów rejestrująco-

wskazujących ocena kluczowych parametrów  

w aspekcie zasad eco-drivingu na rzeczywistych 

obiektach jest niemożliwa (wyjątek stanowią jed-

nostki naukowo-badawcze wyposażone w specjali-

styczny sprzęt pomiarowy). Alternatywną metodę 

weryfikacyjną stosowania tychże zasad mogą sta-

nowić zaawansowane symulatory kabinowe. 
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2. Charakterystyka badań na zaawan-

sowanym symulatorze kabinowym 

Technika symulacyjna stanowi coraz częściej 

element szkolenia osób na przyszłych pilotów, 

kapitanów, motorniczych, czy też kierowców. Sta-

nowi ona bowiem połączenie teorii z praktyką, 

które jest w pełni bezpieczne dla osób szkolących 

się [1, 2]. Dzięki możliwości kreacji (obiektów, 

otoczenia, zdarzeń), powtarzania tych samych wa-

runków zadań (atmosferycznych, natężenia ruchu) 

oraz niskim nakładom finansowym przedmiotowa 

technika jest bardzo atrakcyjna względem badań 

prowadzonych na rzeczywistych środkach transpor-

tu [3]. 

 

 

Rys. 1. Symulator AS1200-6 użytkowany w Instytucie 

Silników Spalinowych i Transportu  

Politechniki Poznańskiej 

 

Przykładowym symulatorem wysokiej klasy jest 

AS1200-6 firmy AutoSim (rys. 1). Wykorzystywa-

nie takiego sprzętu wiąże się z licznymi zaletami, 

ale także pewnymi wadami. Do głównych z nich 

należy zaliczyć: 

 wysoki koszt zakupu symulatora, 

 chorobę symulatorową, 

 brak oddziaływań rzeczywistych sił w trakcie 

jazdy na kierowcę, 

 niedoskonałości w systemach wizyjnych, 

 pracę w warunkach zaciemnienia, 

 wysoki poziom komplikacji problemów około 

symulacyjnych. 

Pomimo tych wad, symulatory kabinowe coraz 

częściej stanowią konieczny element profesjonal-

nych szkoleń. Poprzez prawidłowe wykorzystanie 

potencjału sprzętowego przez załogę instruktorską, 

można u osoby badanej przeprowadzać mało praw-

dopodobne scenariusze o bardzo wysokim pozio-

mie niebezpieczeństwa, kiedy to dana osoba może 

nauczyć się radzenia sobie z sytuacjami krytycz-

nymi i wyjątkowymi. 

W przypadku eco-drivingu symulatory pojaz-

dów drogowych mogą stanowić obiektywne narzę-

dzie dla oceny kierowców, poprzez analizę zebra-

nych danych z trasy przejazdu, i podnoszenia umie-

jętności – poprzez powtarzanie sytuacji niepopraw-

nie wykonanych z odpowiednim instruktarzem 

kierowanym ze stanowiska obserwacyjnego  

(rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Stanowisko instruktorskie podczas badań z osobą 

nadzorującą realizację scenariusza i utrzymującą  

kontakt z kierowcą 

 

Poprzez ciągły kontakt z kierowcą oraz obser-

wacje interesujących parametrów przez załogę 

instruktorską staje się o wiele łatwiejsze wychwy-

cenie błędnych zachowań lub braków wiedzy  

u kursanta. Ponadto, osoby obserwujące mogą po-

święcić większą uwagę na kwestie związane  

z ekonomią i sposobem prowadzenia pojazdu (rys. 

3), niż skupiać się na prewencji zagrożeń, co  

w rzeczywistości może mieć poważne konsekwen-

cje (rys. 4). 

 

 

Rys. 3. Instruktor obserwujący osobę badaną 

 

 

Rys. 4. Konsekwencje błędu kursanta i instruktora [7] 
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3. Metodyka badawcza 

Badaniem symulacyjnym wykonywanym w ce-

lu zaprezentowania różnic pomiędzy sposobami 

prowadzenia pojazdu drogowego, w tym według 

zasad eco-drivingu, może być przykładowo zadanie 

przejazdu tej samej trasy z różnymi motywacjami: 

 przejazd zapoznawczy – kierowca prowadzi 

pojazd według swoich umiejętności, wiedzy  

i zapoznaje się z trasą i pojazdem, 

 przejazd ekonomiczny – kierowca steruje 

pojazdem przy wykorzystaniu zasad  

eco-drivingu, 

 przejazd agresywny – kierowca stara się prze-

jechać trasę jak najszybciej, nie naruszając 

zbytnio przepisów ruchu drogowego. 

Głównym celem takiego badania jest przedsta-

wienie różnic w aspekcie eco-drivingu oraz bezpie-

czeństwa ruchu pojazdu w danym otoczeniu [5, 6, 

8]. Badanie tego typu może być realizowane  

w różnych wariantach, w zależności od tego co i jak 

chcemy przećwiczyć u kierowcy (rys. 5). Trzeba 

pamiętać, że to kierowca ma się przede wszystkim 

sprawdzić i nabyć nowe umiejętności i doświad-

czenia, które będzie stosował później w rzeczywi-

stej jeździe pojazdami drogowymi, takie jak na 

przykład: 

 hamowanie silnikiem, 

 odpowiednie przyspieszanie i hamowanie, 

 właściwe operowanie pedałami, 

 dostosowanie prędkości pojazdu do warunków 

ruchu na drodze, 

 przekonanie się, że eco-driving jest dynamicz-

nym sposobem jazdy. 

 

 

Rys. 5. Kierowca podczas realizacji zadania 

 

Należy też pamiętać, że w zależności od moty-

wacji osoby kierującej można uzyskać zupełnie 

różne efekty końcowe. Osoby traktujące zadanie 

poważnie będą inaczej podchodziły do jego realiza-

cji poprzez zachowanie większej uwagi w trakcie 

skręcania, przyspieszania czy też hamowania po-

jazdem. Dodatkowo można odnotować inny sposób 

podchodzenia do zagadnienia przez samo ograni-

czanie się w ujęciu możliwości manewrowych 

pojazdu. 

4. Przykładowe wyniki badań 

4.1. Rejestrowanie danych 

Największą zaletą symulatora w ujęciu naucza-

nia jest możliwość ciągłego powtarzania tych sa-

mych sytuacji, aż do osiągniecia zadawalających 

efektów. Bardzo pomocna w tym względzie jest 

możliwość rejestracji wielu zmiennych, które uła-

twiają wychwytywanie błędów i zapewniają do-

kładniejszą analizę sposobu prowadzenia pojazdu 

przez kierowcę. Podstawowe zmienne, które są 

rejestrowane w trakcie symulacji, są następujące: 
 czas symulacji, 

 pozycja pojazdu na mapie, 

 prędkość pojazdu, 

 dopuszczalna prędkość na danym odcinku, 

 chwilowe zużycie paliwa, 

 całkowite zużycie paliwa, 

 prędkość obrotowa wału korbowego silnika, 

 ustawienie pedałów, 

 ustawienie koła kierownicy, 

 obciążenie silnika. 

Łączna liczba parametrów rejestrowanych pod-

czas symulacji wynosiła 32. Jeśli chodzi o często-

tliwość próbkowania danych pomiarowych to zde-

cydowano się na okres 0,1 sekundy. 

W przypadku poprawnej analizy zebranych da-

nych należy je rozpatrywać w ujęciu każdego osob-

nego przejazdu, a następnie zbiorczo dla pewnych 

powtarzalnych wartości. Główną dziedziną anali-

zowanych danych będzie podstawa czasu w celu 

łatwiejszego zrozumienia widocznych różnic. 

 

4.2. Profil prędkości pojazdu z ograniczeniem 

prędkości na danym odcinku trasy 
 

W celu rozpatrzenia różnic pomiędzy sposoba-

mi prowadzenia pojazdu przez badaną grupę kie-

rowców sporządzono wykres, dzięki któremu moż-

na szybko przeanalizować stosowanie się do ogra-

niczeń prędkości oraz sposób przyspieszania i ha-

mowania pojazdem (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Profil prędkości z ograniczeniem tej prędkości na 

danym odcinku i tolerancja +10km/h w dziedzinie czasu 
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Rys. 7. Trasa przejazdu ze znacznikiem  

prędkości pojazdu 

 

 

Rys. 8. Trasa przejazdu ze znacznikiem chwilowego 

zużycia paliwa przez pojazd 

 

 

Rys. 9. Wybrane przebiegi wartości zmierzonych para-

metrów: profilu prędkości z barografem chwilowego 

zużycia paliwa, prędkości obrotowej silnika, chwilowego 

zużycia paliwa, ustawienia biegów i pedałów 

4.3. Wykres dotyczący trasy przejazdu ze  

znacznikiem prędkości pojazdu 

Przedstawiony wykres (rys. 7) umożliwia anali-

zę odcinkową prędkości pojazdu oraz weryfikację 

zmian prędkości podczas wykonywania manewrów 

drogowych. Obrazuje on jazdę z i do małego mia-

steczka drogą podmiejską, następnie drogą krajową 

oraz ponownie podmiejską. 

Wykresy tego typu nadają się m.in. do wychwy-

tywania zmian prędkości analizowanego pojazdu 

oraz wykonywania manewrów powiązanych z in-

formacją, w jakim kierunku oraz miejscu odbywała 

się taka czynność. 

 

4.4. Wykres dotyczący trasy przejazdu ze  

znacznikiem chwilowego zużycia paliwa 

Kolejnym użytecznym wykresem jest ten przed-

stawiający na mapie chwilowe zużycie paliwa przez 

pojazd (rys.8). Trasa z widocznym poziomem chwi-

lowego zużycia paliwa ułatwia wyszukiwanie 

miejsc gdzie kierowca niewłaściwie operował ta-

kimi parametrami, jak: prędkość obrotowa wału 

korbowego silnika, ustawienie skrzyni biegów oraz 

przyspieszenie analizowanego pojazdu. 

 

4.5. Zbiorcze wykresy wybranych parametrów 

W celu umożliwienia szybkiego wnioskowania 

dokonano zestawiania zbiorczego interesujących 

zależności (rys. 9). Dzięki temu można łatwo, 

szybko oraz obrazowo przedstawić błędy analizo-

wanego kierowcy po przejeździe danego odcinka 

testowego. 

Podstawowymi parametrami analizowanymi  

w dziedzinie czasu są: 

 profil prędkości pojazdu z barografem chwilo-

wego zużycia paliwa, 

 profil prędkości obrotowej wału korbowego 

silnika pojazdu, 

 chwilowe zużycie paliwa, 

 ustawienie skrzyni biegów, 

 ustawienie pedału sprzęgła, 

 ustawienie pedału przyspieszenia, 

 ustawienie pedału hamulca. 

Prezentowane na rysunku 9 wyniki badań symu-

lacyjnych obrazują dwa typy eksploatacji pojazdu: 

 oszczędną – zgodną z zaleceniami eco-drivingu 

(zmiana biegu przy około 2500 obr/min); ob-

serwowana w przedziale czasowym od 80 do 

140 sekund, 

 nieoszczędną (zmiana biegu przy około 5000 

obr/min); obserwowana w przedziale czasowym 

od 168 do 220 sekund. 

 

5. Podsumowanie 

Przedstawione zagadnienie, jakim jest nauka 

przyszłych kierowców podstawowych wytycznych 

eco-drivingu na zaawansowanych symulatorach 
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kabinowych, stanowi alternatywne rozwiązanie 

wobec obecnie stosowanej klasycznej konwencji 

przez szkoły nauki jazdy. Głównymi zaletami ta-

kiego rozwiązania jest bezpieczeństwo oraz możli-

wość szybkiej, łatwej, obrazowej analizy przebytej 

przez kierowcę trasy testowej. Rozwiązanie to 

posiada również pewne, wcześniej wspomniane, 

wady. Trzeba ponadto zdawać sobie sprawę z tego, 

że operujemy jedynie wirtualnymi wartościami 

analizowanych parametrów, a nie rzeczywistymi, 

które mogą się nieznacznie różnić od siebie. 

W celu dokonania szerszych analiz – na rze-

czywistym pojeździe – należy posłużyć się już 

wyspecjalizowaną i drogą aparaturą naukowo-

badawczą oraz przeszkoloną załogą do jej właści-

wej obsługi [4]. We wspomnianym w artykule 

Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Poli-

techniki Poznańskiej równolegle do przedmioto-

wych badań symulacyjnych prowadzone są prace 

badawcze m.in. właśnie w aspekcie oceny stosowa-

nia przez kierowców zasad jazdy ekonomicznej  

i ekologicznej. Jest to możliwe dzięki wykorzysta-

niu mobilnych urządzeń do badań toksyczności 

spalin typu PEMS (Portable Emission Measure-

ment System; rys. 10). 

 

 

Rys.10. Samochód osobowy poddawany badaniom  

drogowym – widoczny element składowy  

aparatury do pomiaru zużycia paliwa 
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